
tı 'il AÇIK 
ti ------: ~ıas ve endi
,. · )e ne lüzum 

var? 
erek hfikimetimiıia •e ıerek Beledi7e· 
•erdiii teminata rai· 

tJ ~ta •ataadıtların aaa· 
d, fevkallde bir bal 
ıUai teliı ve heye-

fırınıa bllcam edip her 
bade• daha çok fazla 
~ ilclıer, üçer ve beıer 

' llaek aldıkları •• fa: 
' bağırmalarına; 

t 111•1t çoktar iıtediiiniı 
•l•btlecekıiniı, tellı 
~~rkadaılar. deme-

'-tı "-.k umıyuak ı•
~"'1a lalade topla· 
~~~1Qa11a birbirini ite· 

ltık tellıta ekmek 
çok yeraiı bir ba· 

· Çok ıllkiir, ııda 
~raiıin biıe 1etecek 

l oldaiaaa her ıi1aa 
Y•zmalda •• all

llaakamlar da temia 
oldup halde ba 

~ •• mlaa1ız hare· 
... llıam vardır? 

\ pekıim•t yapıl· 
~ llaeaedildiktea ıoa
~ "-ka ibti1açtaa faı
~ ~ almaya llıam ka· 

~· ••İ• yarddoılor, 
~ ılı, iatisama dik· 
~ lc ve blkômetimi

diyemizin biıi dü· 
'• inanmak ve bel 

- it en aalim bir ha
' •a emia bir yoldur. 
~ lllt111leketimizin çok 

llda maddelerinden 
~•pmıya m•vaffak 

\ d iddianın ea pmr· 
•lili deiil midir? 

Sırrı Sanlı 

flcaslara 
'-
tru 
" ~ --o---
01ızt. (•.a.) - Stefa· 

.: •dın: .. , . 
~ ışgaliadea sonra 
~111 kafkasta bir ha· 

· ~ ••heıi beklenmek-
:'~•• durumu eadi

,1 ''lllaktadır. loıiliz· 
~~•da alelacele bava 
•• laaal&tadırlar. 
: ' 8.ıs - Snyet 
'' Pttoıkovanıa ıimali 

l•rhında çetin mu· 
,t klııuııtur. Alman· 
td •dar tesir yapa· 

111~'· Havalana ıo· 
i • •ta Moıkova etra· 
~:•haklar berdevam• 

~ '1•rıa Kerç dahil 
•ld ~. e Kırımın ıarkt 

4-tl •ldıkları haberi 

1~ ldir. Doneç cep• 
1 AhD1tn yarma 

klrt 

MUHTELITIMIZ INGILIZ 
TAKIMILEi ANKARADA . 

KARŞILAŞACAK 

Belge aa baıluını 
S•ad Yardkor• 

Fatbol mahfillerinden al · 
dıiımız malumata göre şeh
rimiz futbol mubtelili yakın
da Ankaraya relecek olan 
lnıvvetli lagiliz t•kımı ile 
ku·ıılaımak iıare yakında B. Valıap 
Ankaraya tidecektir. Ankaraya ~decelr •pora•lar 

Bu maçlara hazırlanmak Altaydan: Hilmi, Halil, 
&zere auhteliti teıkii ede. Ömer, Raif, Necati, Faik. 
cek olaa oyuncular antren- Hilmi. 
manlara baılamak &zere da· Altınordadan: Sait, HD1e· 
vd edilmiılerdir. yin, Adil, Necati, Narallala. 

Yarınki Perıtmbe f&nli Karııyada11: Hakkı. 
muhtelit oyunculara ilk an- Ateıten: Ferit ve inet. 
trenmaalarıaı antrenör Va- Göıteped,.n: Reşat, Allet· 
babın idaresinde yapacak· tia, Fuat, Halit, Macit ve 
lardır. ikinci antrenman Pa· Emia. 
zar ıin& sabahı yapılacak· Demir1pordan : Zeki •e 
t Oıhan. ır. 

Bu busuıta ajanlık tara- laimleri yakarıda J•zllı 
oJaa ıporcalaun Perıembe 

fından çığırılacak oyoncala· 
günü saat 2 buçukta ve Ö· 

rın iıilerini bildiriyoruz. 
niimfizdeki Sah rlnii ayni 

Ajanlık tarafındın teblii saatte Alıaacak stadında 
olunmuıtur: bulunmalar• rica olunur. 
~~'''~ ~,,,~,,~~'''~"'-"-~~~~ . ~ ...... "" 

Rusların • D. • 8. nin 
Hücumları bir haberi 

Berlia ( a.a) - D. N. 1'. 
ajaaaına aıkeri kaynaklar
dan verilen haberlere göre, 
Moıkova d•arıada Ruılar 
tarahndan yapılan bir çok 
mukabil biicamlar Alman 
kıtaları tarafıadaa giri piı
k ürtülm öşttir. 

Bir Alman kıtaaı düşman 
me•zileriae kadar nüfuz ede
rek bir kaç saat içinde dliı· 1 

mandan 28 mevzi itgal et
meğ• muvaffak olmuştur. __ .. __ 
Sıkorsky 
Moskovayada 
Gidecek 

Londra. (a.a.) - Halen 
Kalıirede Polonya orduıuna 
teftiı etmekte olan ·Polonya 
baıkumandaaı ve baıvekili 
reneral Sikorsky yakında 
Ruıyaya ıldecek ye orada 
teıekkill hılinde bulanan 
Polonya ordusunu teftiı ede· 
cektir. 

Bu ziyaretin yapılması da· 
ha eYvel Stalin ile Rnsya
daki Polonya 11firi araıaa· 
da yapılan bir mllikat ao· 

Serlia ( a.a ) - D. N. B. 
aıkeri kaynaklardan •ı•ii
deki malumatı almııtır: 

Alman topçaıa Leaiarrad· 
daki mühim hedefleri çok 
şiddetli bir tekilde baml»ar
dn••n etmittir. Ba vazıyet 
llartıSJada Ruı ıhaliıj baıı 
yerlerde Almanlara teaUm 
olmaktadırlar. 

---'111----
Parti grubu 

korunma 
kanununu 
konuştu 

Aokara,(a.a) - C. H. P. 
Mecliı gruba umumi heyeti 
bugün toplanmııtır. 

Milli korunma kanununda 
yapılacak değişiklikleri 
müzakere etmek üzere Par
tice teşkil edilecek komiı

yona aeçilecek in için idare 
heyetine salahiyet verilme· 
ıine dair olan riyaıetjdivaoı 
teklifi kabul olunmuştur. 

Ruznamede görlt&lecek 
baıka biç bir madde olma. 
dıtın•daa to la•ta 

Son Dakika 

Kanadalı 
Askerler 
logilterede __ .. __ 

Londra, (a.a) - Kanada 
Başvekili Mackenzikiug ta~ 
rafıadaa yıpıran vaad lize· 
rine lagiltereye miibim mik
tarda asker çıkarılmış bulun
maktadır. Aıkerler .,atında 
sabra topçusu ve şimendiferci 
erat da vardır, gelen kafile 
içinde binlerce tayyareci de 
vardır. 

Londra resmi:mabfiUeriade 
beyan olunduğ;aa f göre ka
file Atlaatikte blylk futıaa
larla karıılaımıt İH de ne 
bir Alman denizalhDa •eya 
tayyaresine raıtlamamı )ardır. 

---o--
Ruzveltin ko· 

• ngreye yenı 
bir mesajı 

--...--
V ııington (a.a) - Reiıi

c&mhur 8. RoHelt kongreye 
r&aderdiii bir meH jda di
yor ki: 

••Gecikmeden ve ara ver
meden top, tank ve tayyare 
yapmamız lizım. Amerikan 
milleti banu azmetmiıtir.,. 

lngiliz aanıı kurmau 
baıkanı daöııtırıuuor 

---o--
Londra (a.a) - Y aı haddi 

dolayııiyle 1Kiaunaaani1942 
de lagiliz orduları renel 
kurmay baJkanı general Sir 
Coa Dili tekaüde sevkedile· 
cektir. 

Yerine General Sir Helen 
Brook tayin edileceldir.M11· 
muileybtea boıaaacak olaa 
Bombay valiliiine general 
Sir Con Dill retirilecektiı. 

--o--
Japonua He Rusua 

arasında bir hadise mı 
Tokyo (a.a) - Japon ha-f 

berler bürosu söıcliıü dün 
beyanatta bulunarak demiı· 
tir ki : 

"Bir Sovyet mayaine çar
parak batan Japon bandı· 
rıh Herimaru vapuru bıkM 

kında Sovyet Ruaya ite Ja· 
ponya arasında yapılmakta 
olan konuımalar devam et
mektedir. Henüz kat'i bir 
neticeye vaulmıı değildir. 
Halen maynin menşei h•k
kında iki taref ara11nda ko
nuşmalar olmaktadır. 

Sözcü bu gibi vaziyetlere 

Belediye rei•imiıı 
Re,at Leblebiciofl• 

Ekmek için 
beyhude telit 

iki gündeaberi Jamir Ul
kının ekmek iıi• ıittu•ltl 
teliç beyhudedir. Memleket· 
te hububat ta, un da ekmek 
de •ardır •• boldur. Hlkl• 
met tedbirdea aynlamaı. h· 
tikbali d&ıiinmek ibtiklna 
öııtinii almak hlkimetla 

Daarnı 4 6ne6 Mlıileile 
amnınnmnnıııuııwı mu 

Dr. Refik Say
dam vali 
konağında 

Adana - Baı•ekil Dr. 
Kefik Saydam dli• uiat 15 ta 
Merai~e vaaıl olmaf, mer .. 
ıimle karıılanmııtır. Baın
kil viliyeti, Partiyi, pr•isoa 
komutanhğıaı, belediyeyi il· 
yaret etmiı ve vali ko11ajla• 
da miaafir edllıatir. 

--o--
Yunan veliah· 
tının nutku 
Londra, (a.a.) - Y-• 

veliabdi Preaı Pol cila llJ
lediği bir autakta Yaaaah• 
)arın müıterek dlfma•• ku
fi mukavemeti bili baki ol· 
dağaau ve Yaaaaiıtaada 15 
Himen ltalyaa ve 70.0IO Al· 
man a1kerinin baluadapaa 
söylemiştir. __ .. __ 
Yeni bir 
Haromı? 
Londr•(a.a)Perıembe ıtı11ü 

Hiadiçini hududanda, Fraa
ıız • Siyam askerleri araııa
da karııhklı ateı açılmıtbr. 

150 MEMUR AZLEDiLDi 
Sayroa. (a.ı) - Fraa111 
Hiadiçiniıi umumi vali ıi 

amiral Deko 150 Fran11s 
memurunun itlerine ıoa 
vermiıtir. Bildirildiğine ıire 
bu tedbir, politika bakımıa· 
dan ıipheli kimleleri iürl 
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r-'i;. .. G;;ç .... K.~.) Ihtikira k~rşı 
'!!!!!!~~~~~~~~!!'!!!~~ Harbiye nazırı 

Şehir Haberleri nın nutku \,~ ı • k A 

--.. ın Hatası ! yenı anunı 
~ ::::::-30 -:::::::::i tedbirler 

an: Nadire Seym"eneilu --o·--
\\ ~~~~-'!!""'!'""""im!!" Ankara - Ticaret Veki

leti tıırnfından hazırlanan 

milli korunma kanunuau 
deği~tircn Jiyiha hlkômetçe 
M cliso verilmek üzeredir. 

Toprak kanu-ıFındık kontrol 
nu projesi merkez~ 

d kıl•" Sofya,(a.a)-Bugüa orto 0 

-ı-ı .. -d- •a yorttı rıa o a er guau ur. P . t•• münasebetiyle bolgarıı k 
istiklal ve birliğisi tabakkd 
ettirmek için ydptığı nıaat•· 
lif harplerde

4
ölen!bulgarlaraO 

ıs Nevin gene 
1 

,:ı konuşmağa 

Aldıtımız aa\ıerlere göre Fındık standardızasyoa 
Ziraat v.,killiği toprak ka- kaidelerine uygun olarak 
nunu projesi &zerindeki ihracatı temin için Göreledc 

~ başladın Proje muhtekirler hakkın
da çok tiddetli cezai müey
yideleri ihtiva etmektedir. 

çahşmalarnn bitirmiştir. Pro- bir fındık kontrol merkezi 
je, önümüzdeki gönlerde açılması kararlaştırılmııtar. 

hatırasını ııamaktadır. et 
Her tarafta bir dıkik• sik 

ı f zamanlarda hastalığı 
intikal etmiı •e dün 

••de herkes uyurken 
,. reçirdiğ! bir taban-

Büyük Millet :ıMecıisine yol· Bu merkez bir aya kadar 
lanmak izere Baıvekilliio çahşmıya baılıyacaktır. 

edilmiştir. Müaakalit dar~; 
rınuu düdükleri, fabrı ~ 
lokomotif ve •apur diidükl•t .. 
ötmüş ve bütün memleke I• 
teki kiliıelcr çınlarını ç.• 

·eritecektir. ---=---
~ .... lrarıııaın yattığı odaya 
•lf, derin bir uykuya 

} ~- -kadınla 14 yaşında 
~ı n Hulyayı kalplerinden 
rmuıtur •. Bedia bacım ve 

Diğer tiraftan hükumete 
hububat mübayalilıında halk 
ve ordu ihtiyaçlarını karşı

lamak makHdiyle •ekmeklik 
ve yemlik tutarından fazla 
olaa hububatı bükümete tes
lim etmiyenler hakkında 
yeni bazı tedbirler almak 
salibiyetini vermektedir. 

----- Bıçak taşımak 
Ml·ııAı K OrUDmB Kemer merkezi idaresinde 

yapılan bıçak aramuında : 
mıştır. ti 

811laar harbiye D
111 

~1ılya derhal ölmüşti!ır. Gü· 
tiyii ·itilen hizmetçi odaya 

i1 ımaı beyinin onada ta
rı•cayı döDdiirdüiiinii gÖ• 

1 'ıce feryat ederek ıokaia 
j;~amıı Ye cıaıaı karlar· 
jT.tbr. 

--.. --
lngiliz 
Şakaları 

--m;--

Kanunu 
ilgili yerlerden verilen ht· 

berlere göre, koo;diDasyoa 
heyeti milli koruama kaııu· 
nuada yapılacak değişikliğe 
dair olan kanun projuıni 
kabul etmiştir. Pıoje öaü
müsdeki hafta içinde Büyik 
Millet Mecliıine ıuaulacaktır. 

--o--

Üzeyir oğlu Salih, Sait oğ
lu Hasan, Şaban oğlu Kı
zım, Rıfat oğlu Muıaffer ve 
Mustafa oğla Cavidin Üzer
lerinde birer bıçık buluna
rak alıamıt ve suçlular hak· 
inada zabıt varakası yapıl· 
mıştır. _ _. __ 

6 b•" 
general Daskalof soıı •U , 
rebelerdo ölmüı olın butı~, 
aıketleri için yapılan 

11
., 

törende ıa beyanatta b•I• 
muştur: 

"- Harp rin geçtilıç' 
l(aç•~ 

vahiaıleşmektedir. ~ 

ordamuz bir giin bir ·rr· 
oyaam•i• davet eclil•İ11 ,. 
Biz, öyle bit hadi~ed~ 'vak'a mahalline gelen 

~ ~dchitnınımi Mecdi beyide 
L · ı~ 1 - Kadınlan bir türıi 1V 'aecnnia l kı.zı •e karııının 

~ 
auhyamıyorum. •esselam j 

ı aınıda yatbfını görmüş-

Kömür derdi muzafferiyetle ç•kabı•~ ~ 
10 Ay 10 gÜD Şehrimizde kö.nür •ar. !çia ordumuza 11e y•P~;,. 

mahku
A m Fokat kömürcüler fırsattan lizıms• yapıyoruz. Biz b• ~· 

G~ çen giin karımla kavga 
\ ı·dir! etmiıtim, beni büsbütün ter-

~ 
ihtiyar doktor Nevinin 

kedip abnesiain yanına 2ide
ıtiae bakıyor ona daha 

ceğini söyledi. 
:ık acıyor şimdi. Sonra 
~ - Ali dedim. Bu beni• 
..-rıya çıkıyor, bahçenin en 

\'ıha bir köşesine . çömeli- de itime gelir. işte sana 
• 1 t · d b yol paraıı. , ~· 1,aze eyı avucun a u· 
ııt•_İr.ık lroyuyor; cebinden Parayı aldı, saydı, sonra 
~lı'brit katuıunu çıkarayor ve b•na fena fena bakarak: 

t aaa kibriti gazete kiğı- - iyi amma dedi, bu 
ı 'aa deidiriyor. iki üç kifi değil ki, h•nİ dönüt 
ı (ıkika ıonra küllerini aya- biletimin para11? ... 
V....••n ucuyla dağıdarak ka
rnnıa yaaıaa dönüyor. 

1
: - Neredesin Salih? 

Adam bir cürüm iılemiş 

;l»i titriyor, zorla konuşa-

·ı f': 
1c -Uyayordunda Nevin bir 
ljrara içmek için dışarıya 
kmıflım. 

~jı - Uzaklaşma yanımdan 
• '~ılib, her dakika beni sar· 
·~ ıa eceli kovmak için ya
~: mda otar. Ölmek iıtemiyo-

1 ~ ım, korkuyorum ölümden .• 
, -Sqı Nevin yine acı ko· 
11ımığa bışladıa. 
ihtiyar doktor sarılıyor 

lrlllnl: 

' s- 1 d' . t• ı. - oy e, . ıyor, ne 11 ı· 

. >rsun Nevin hayatımı bile 
1 ana vermekten çekinmiye-

-!'Jiim. Haydi ağlama artık. 
- Genç kadın annemi 

~&rd&m r6yamda, diyor. Beni 
lmığa gelmiş sen ikimizin 
fHına girdin, beni kendine 
,Diru öyle bir çeldt ç.ek
•ki o sarsıntıyla uyandım. 

Salih beyin tüyleri füpe
yor, sıazetede okudoiu 
ldiaeyi hatırlıyor. 

Doktor Salibin arkadaıı 
ıaç doktor Zeki, iliç.ların 

·r teair haaıl etmiyeceğini 

ladıiı için bedbahd arka· 
tına kar111111 Heybeli ada-

na götürmesini hıvıiye etti. 
* • • 

&ela vapurunun üıt kahç,-

k,bvereakli kanepenin 

*• • 
2 - Karım çok akıllıdır. 

Geçen gün bana sordu: 

"Mıx para konuşur derler 
bu ıöze inanır m11ın ? ,, 

Tabii karıcığım. tabii 
konu,ur. Nedea ıordun? 

- Hiç konuşacak kimse 
bulamadığımdan kendimi 
arasıra pek yalnız b\laediyo· 
rum da .• 

*• • 
3 - B11 modern genç 

kızlar, çok şe ylan oluyorlar. 

Geçenlerde bir gün karımla 

bir eve misafirliğe gitmiş· 

tik. Orada pek hoı bir kız
cağıza rast geldim. Derhal 

bir kö1eye çekip koau~ma

ğa başladım. 

Muba vereyi biraz ilmileş

tirmck ıiı ~edim ve ıordum: 

'1Öpüşmek size gör& sah· 
bde muzır mıdu? 

Cevap verdi : 

- Muztr olabilir; çünkü 
karınız. bu tarafa bakıyor. 

-Sonu Yarın-_, 
Üçüde hıueketsiz duruyor. 
Bunları tanıyor gözlerimiz 
siyah ipek çarşaflı Euıine 
bıcı yanınd• gri tayyörlü 
Nevin onun yaıunda ayni 
elbiseli Salih. Ayaklarının 
ucunda valizleri duruyor. 
Deaiz Hkin. 

(Arira11 var) 

istifade derdine düşmüıtür. ten "' korkmamalıyız. çB•~ 
Göztepede nikiblı karısı Kömürcü doıtu olanlar ki . harp, genç milletler içill 

Ba. Fevziye Meriçi "bıç .. kla mür derdini düşiiamüyor. kanet kıyoağıdır." dl' 
muhtelif yerlerinden yarala- Çünkü onlar dostlarından General DaslEalof bu• ... ,,, 
mak suretiyle öldürmiyc tam emin bulunuyor. Fakat ba sonra, Bulgariıtan,ın ~11 
teıebbüıten" suçlu ibra nim ihtikarın cezunıı fukara çe· dığı mağlubiyetlere raı' ~ 
Meriçin ağucezada devam kiyor. cenretiai biç bir fi ı· 
eden muhakemesi neticelen- Gerçe hükumet bu bapta kaybetmeınit olılağııou b~ 
mit ve ltakluadaki karar ve- tetik davranıyor. Bir taraf- gar ordasunata sancakl• ~it 
rilmiştir. tan kömür celbediyor, bir kılıflarına koymut oto>•.~, 

lbıabim Mericio kansın- tarafhn da saklı könıürlerı beraber hiç bir dal'~ -
dan ıüphe etmekte olduğu, araştırıyor. ümitsizliie kapılmad•~,ı 
ıebeple hidiıeDİD cere- ve hugüa bir bulgarıa iO\,~ 
yan eylediği 1ıün bir al"a- ihtikara k&rŞI etmesi lizım gelen P~' I•' , 
basının nezdine gitmekte başarılar yarattığını ·~{af' 
olan Bn. Fevziye kocasiyle tedbirler dikten sonra şuaları 1 

tramvay durağında kerşılaı- Aukara - lbtikin men'e etmiştir: ~,. 
mııtm lbrahim Meriç karı- dair Van mebusu B. lamail "-Biz ümitsizliğe dD~ ,, 

k d. · 1 h' d ,.t dik. Çünkü harp mef •,. 
aına, en ısı a ey ıo e a"' ı· tarafından yapılan bir ka- 1 , 
ğı boşanma davasından ••z nua teklifi Meclis iktisat ve- larıada kalmış olan dol' 
geçmesini istemiştir. Kadın adliye encümenlerine havale binlerce kardeşimiz bU . 1 ,,ı 
buna razı olmayınca lbrahim larımızıa hakiki mücl•f~ .,ı 

edilmiştir . b" liı1 

Meriç tehevvüre gelerek ka- -~'"'' ............... """"'~~ idiler. Biı, bulgu 1
' .,,ıt 

1111aı bıçakla muhtelif yer• mauna ve bu kadar müd- kimin sayesiade e1de et d• 
)erinden yaralamıthr. Kadın detle de kocalık hakkının olduğumozu pek iyi biliY

0
' ' 

bHibare iyileşm'ıtir. keudiıine bahşettiği haklar- Fakat ayni zamanda . şd:ı· 
9 sene 10 ay ve 10 gün dan mahrumiyetine karar da biliyoruz ki kudrethd f 

müddetle aiır hapse konul- v~rmiştir. mak hakkımızı harp'.meY lı~· 

Si
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ı nesi ayak şasuvı.rı, 01 
1( · 

ba~ yıkama legeni, el ş•bi'' 
varı, diğer teferru.tıyle 

ı llde hatlar. Hergün ilk matine ucoz uans .. 

: s• d Telefon: : Tayyare ınemasın a 36-46: 
ı 1 Büyük proıram Türkçe sözlü ı 

:~v ATAN FEDAiSi (Ricbard Diks)i 
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ı seaaaı 12,38 tla • 

F l 

likte n.tılıktır. 1ıcf 
Adres: Bitiaci Se 

No. 34 6 
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Cilt ve Z6breıvi Hutıhlı 

Müteh•saısı 

DOKTOR ~ 

Salih Sooll 'ff 
İkinci B yler So. No· 



'I taristandan: 
lell Pamuklu 
40kumalar 

Serseri bir 
kurşunla 
yara andı .. -~ --·---

~~·r· - Ticaret of isi 
•tından. pamuklu do

b~ttirtm~ktedir. Bunlar
ti~tinci parti fClmiş Ye 
fıf 1 

b>allara en çok muh
•o otuz vilayete d ıe..-11 • • •• 

• 
1~1 Haa er•iştir. 

~Ci Parti lıtanbula rel-

~ 
,~ dı ucuz fiatla öni-
lt 

1 r&nlcrde tevziatına 
•taktır. Bunun arka-

·~ hııka partiler srele-. 

-----
tıklar hak

'-da verilen 

1 
karar 

.. '~'timiı pamaklarıaın 
"lllLI 

-.,1 "le çuçıllaamı ve en 

---o----
lıtanbul - Hüseyin kızı 

Ayşe isminde 60 Y"şında bir 
kadın Sarıyer civarıoda yol 
da giderken mtç~al bir isti 
metten gelea seraeri bir kur
şunla göj'sünden •iır surette 
yaralaamıştır. 

Y ar11h der bal kaldırılmış, 
fakat b!t ::oüddet sonra kar
tarılımıyarak ölmüştür. 

Hidise drafrndG ehem
miyetle tahkikat yıpıJnıakta 
dır. Fakat meçhul kurıunurı 
kimin tarafından atıldığı he
nüı te~bit edilmemiştir. c~

set Morgarıa kcldarılmışhr. 

-----
Suistim 1 
Keşfedildi 

--o---

, 

~ ,. 
ı,d ti, tatbiki öteden beri 
l~ durulan mevzular· 
... t'd 't 1 ir. Yurduınuıda 
\~lt lıilliii tara. fuıdaD 
d llıao Jifli akala ve 

Adana - Adanada mü
laim bir suiistimal meydana 
çıkmıf ve Adana belediye• 
müfettişi Hılmi Sanş• işten 
el çektirilmiştir. IJ• 

oı~t 

~·· ,. 
oıJS. 

~ı· 

Pamukları içıa bu 
'Yıı bir elıeıaiyet ka
~lll11amaktadır. 
~ Ticaret ye Iktisad 

\~ti ıra11nda kurulan 
~11Yonda bu mesele 
~. ~eraberi g-örişiiJmek

to •ber aldığımıza röre 
~, il çılışmalarıaı bitir
~~'1tı.ıra lifli pamukların 
i ~,'dı olduiu ribi des· 
~ ·~•rlud•n geçirilme· t' ' t ıltına almıştır. 

t §eker 
ht k •• 

'b e ırı 
tlll - Sirkecide Ho· 
~ddeaiade .. akkallık 

0 •tnan adında biri 
~ ci,ırda kahvecilik 

St ~illede şekerin kilo
t~ kuruştan aatmaia 
, t11 cürmümeşbud 
~~•kalanmıştar. 
,, •&1çundaa. hakkında 
~- ••kııı tutulan Oı
,~. "1iiddeiumumiliğe 

tlıniıtir. 

Resmi kayna'-claun •erdi
ii malumata göre, Hilmi Sa
vaş un teıbiti işinde Ada
aadaki an fabrikaları ve fı· 

rıncılar lehine olarak fiat 

mütakabe komisyonuna ha· 

kikate uymıyno mallmat 
vermiştir. Bu ıebepledir ki 

aylardan beri Ad~~• balkı 
ekmeain kilosunu bir kuruş 
'fazlasına satın olmıırtır. Bu 
iıia tahkiki için iki müfet
tiş memur edilmiştir. VaH 
8. Faik Oıtüa bu aese:le 
ile yakından ilgilenmekte ve 
diğer suçlularıu da mcyda · 
na çıkarılması için sıkı emir
ler vermiştir. 

Y apılaa hesaba göre ıe
bir balkının ıimdiy\,; kadar 
fazla verdiği .. bir kuruşlar., 
yirmi, otuz bin liradan fez · 

la dır .. 

FOTO LALE 
En iyi. en ucuz ve en 

sanatkirane işler 
smetpaıa bulvarında No. 84 

' 
,•'lt Mürakabe 
li2-inden: 

komisyonu 

t~~ı;tıiı:dc Pirinç fiatleri nevilerine göre, aşuğıdaki ıe
ıt edilmiıtir: 

Perakende •• 
1ı•"' ~ 1\ 
d'( ~ ''•luJrık ve muadilleri 

Toptan -------
43.50 48.--s .,. ...t :I' 

"6 , \'e baıka mıntakalarda 
hi • . . 1 ) yar puıaç er 

ı),0'tı Mutelli (Tosya) 

b '1ısır nevi 

t.f' P.tarış • Hatay 
1•ıt . 

Devı 

43.-
38.-
38.-

47.50 
42.-
42.-

• y 
•ıdh.tılt,rdaki fiatler toptan ve perakende azami satış 

~~ f' k, •atleri tecavüz edenler hakkında Milli Ko· 
11

u11u abkimıncı cezai takibat yapılac1tğı Hin 
(4810) 

Adan ada mühim miktar.· 
1 da tebarrülerde 
1 bulunuldu •• 

-----a--
Adana (• a) - Kahraman 

•skerlerimize kışlık yardım· 
lar için Kızalay umiye~ine 
tc:berrüler deY•m etmekte· 
dir. Yakup Evgeç Kızılaya 
4 bin fıra. Nilodo 3 bin lira, 
Lüfullah 2 bia lira, Ahmet 
ve Ömer Snğar biner lira. 
Alber Riy ı bia lir•. diğtir 
bir çok yurddaşlar beşeryüz 
ikiter yüı: yüz ellşer, yüzer 
ve elfşer lira vermişlerdir. 

-----
Kızılayın 
Yardımları 
Ankara. (a.a.) - Öğren· 

diğimize göre ayın 12 ıinde 
Erzi:ıcanda vuku bulan yer 
depreameıinden :mltee11ir 
olanl11a y rdım olarak Er
zurum tranıit deposundan 
Euincana 500, Ankara. de
poıund n da Kemaba 100 
çadırla istonilen iliç ve pan
sıman eşyası göaderildiği 

gibi Erzurum Kızılısy merke
zinden 50 yatak, 50 battn· 
niye, iliç. hast& bakıcı hem-

şire ve iki pınsmancı iÖD· 

derilmiştir. 

ErzİLcan vilayetinden iste
nilen tamamlayıcı malüm t 

gelir gelmez Kızıiay merke
zi lüı:umlu eşyayi aynca gön
derecektir. __ .. __ 
300 Bin lira 

teberrü 
Istanbul - Hayır müe11e · 

seferine kıymetli teberrnler 
devam etmektedir. Kurtu
luşta oturan Emekli Albay 

: 
ı 

8. Şefik 300 bin liralık ıer
vetini lstanbul h staaelerine 

teberrü etmiş. bunun lOObin 
lirasını Gureba hastanesine 
ayırmışbr. 

T cberıüün resmen tescili 
v; limiıin riyc.seti ltıada ku· 

ru'scık bir heyet tarafındın 
ya pılacaptır. 

- .... -o---
Ziyaret etti 
Vaşington (c.ı) - B. Ku

rusu dün Amerika hariciye 
nızırı B. Hull ile 25 dakika 
süren bir görüşmede bulun· 
muştur. Bu görüşmeden sonra 
8. Kurusu ya12ında B. Hull 
oldağu halde Reisicilmhvr 
B. Ruzve)ti ziyaret etmiştir. 

o 

ır v·aFu 
• 

pervanesı 

koutu 
---o--

Zonguldak - Bir kaç gün
den beri Karadenizde ol
dukça. şiddetli fırtına devam 
etmektedir. 

Fırtına yüzünden Samsun
dan limanımıza gelmekte 
olan Altay vapurunun Cide 
açıklarında penaneıi düş
müştür. V puron telsizle 
yaptığı yardım isteği üıeri
ııe KaraJeniz postasını yap
makta olan Erzurum vapuru 
ve Jim,ndan Kozlu romor
k örü yardıma gitmi,lerdir. 
Erzurum vapuru Altayı ye
değine alarak Amasra ön
lerine getirmiı ve vapur 
ıonradan Kozlu romorkörü 
yedt ğindc liman içeriıioe 

alınmıştır. Başkacc bir ıi
yan balunm11•• ktadır .. 

19 2tacl Teırla ıNI 

: .. -.................. .... 
1fKahramanlar1 
i Kah amanı 1 
i SOBUTAY i . 
:-55- Y azan:H. O. T. ı ................ _ ........ 

Kadı - M&ıliimaalar rBn· 
de beı vakıt namaz kılarlar, 
Tanrıya filen kullukları•• 
iıbat ederler. 

Ceogiz-Bu da yalııi. 
Kadı - Arabiıtanda Mek· 

l kede T anrıaın K&be adla bir 

1 
evi vardır. P.rası olıa mlı· 
lüman orayı zİ) aret eder, 
dünyama her tarafından p• 
lecek müsJümanlarl• oHda 
görüşür, ticaret ve saire 
üşeriade anlaıırız • 

Cengiz bu cevabı bete•· 
medi ve kabili etmedi, bil· 
tün düaya Tanrınındır. Ara• 
bisbnda bir yeri tabıia et• 
mek hatadır. M&ılilmaalar 
her yerde birbirlerile a•laı· 
malı ve ibadet et111elidirl•. 

•• ----- Cengiz Han gerçi çık 
':_ukse sıhhat kandöktl, fakat llrk-
şurası ça~ı!m~- tan garba ka~ar Tlrk· 
ların~. bıtırdı lüğün ıan va ıaratııl 

Ankara - iki güudenlt~ri 
Sağlık ve Sosyal Yardım 
bakımhğında toplıamakta 
olan Yükıek 1ağlık şüraıı 

dün toplantılarını bitirmiştir. 
Şura. dünkü toplantıda ad
liye meselelerine ait dosya
ların incelenmesini bitirmiı 

ve bilbasH bulaııcı hasala- ı 
hkların gidiıi ve mücadele 
şekilleri hakkında verilen 
izahları dinlemiş ve bugünkü 
du1umuıı srenel bakımdan 
memnuniyet verici olduğu 
ıonucuna varmıştır. · 

Asri Sinemada 
TOrkçe sözlü ve emsal

siz şarkılarla sosıo 
ızmirde ilk defa 
SiHiRLI YÜZÜK 

Bir haftadan beri Asri 
sinemamnda şimdiye kadar 
~örülmemiı h11ılat rekorunu 
kır n ve lzmirde eşine tesa
düf edilmeyen muazuım~filim 
ıihirli yüıük.halktan görülen 
ragbet üzerine bir hafta 
daha göıterilecektir. 

Ayrıca (şeytanı şua) ve 
para beraber gitmez nawın-S 
da iki yeai filim ilive edil· 
miştir. 

Mutlaka fırsatı kaçırmama• 
nızı tavsiye ederiz. 

güksaltmiıtir. 

•ar -



blgar . Türk 
dostluğu ~! 

i~
1

4 ~e~lin., (: .• ;::.Bulgar baı-
ilrılı Falof vabancı ajans 

~ ababirlerinden B. Konrad 
:-cbim Scbauba verdiği 

11 r mülakatta Bufgarıstan 
~rkiye münasebetlerini 

' ıb etmiı ve diğer bazı 
!ralara da aıağıdaki cevap-

L-ı' • t' 11 ·ı vermıı ar: 
~ Rumenler ve biz üçlü pak
i f azalatıyız. Bu iıtirak 
1t1• izalar arasında iyi 
'laa1ebetleria bulaaduğuau 
pmmaa eder. Almanya 

~"ldyeye bir dostluk pakta 
• batla olduru gibi bizım 

~ ~irkiye ile münasebetle· 
\ Diz ıoa ıeneler içinde 
,amı:r.daki dostluk muahe-
1ısai zihniyetine uygun ola
k miıait bir ceryan takip 

~ ımektedır. Bugün Balgariı
'•la ·Türkiye araıında artık 

' 
1sç bir ihtilaf bulunmadı
~•• Ye iki memleket aıaaın
~~lıi mlnaaebetlerin karşı-
%~b itimada dayandığını 

~\J'ıedcl&tsiiz söyliyebiliriz. 
~~ ı B, Filof ıözleriae şöyle 

ı ••am etmiıtir: Bu büyik 
\ raai laidiıeler devrinde 
'ıi•r komıularımızla da 

r· ı,a .... betlerimizia iyi, hatta 
ı;.taae olduğunu temin 
~biliri°:'. 

~ t llababır başvekilden iki 
· ~1 daha ıormuıtar. 
..,11 Trakya ve Makedoayanıa 
~l1~ri alıamasıaın Bulgar eko
l ımisi ve milleta bakımından 
~emmiye ti nedir? 
'1 F ilof ıa cevabı vermiştir: 

ı 1 Makedonya Eg-e çevresi 
~' timal Dobrica Bulgar 
:' atanının ayrılmaz parçala
rı dar. Bizden baluız darak 

·ıparılan ve kendileri için 
!~ harpte büyük fedakarlık-

1 T yapbğımız bu toprakların 
1 • 1 

ı ın a ınma11nı yeni Avrupa 
~~aletinin zaferine boçluyuz. 

1 l a aebepledir ki B&ılg ar 
~illeti aarsılmaz bir ıada
. ~'atle bize bak vermiş ola• 

1~ 'ihver devletlerine bağlı 
~alacaktır. Makedonyayı 
'rakyayı ve ıimal Dobricayı 
ılnar f etbettik ve bu ıuret-
ı ideallerimizi tahakkuk 
ttirdik .. 

~ 1 A7ai zamanda Bulgar 
ı ıoaomisi de takviye edilmiı 
· du •e milletimizin kudreti 
1 rttı. da aeticelerden bütün 

-.nupa faydalanacaktır. 
ekrar f etbedilen ba toprak
rda yetiıen maddelerin 
~rlBIBğli bulgar çevrelerinia 

· •tua un istibsalatı nı müke· 
,tmel bir ıurette tamamla
akt•dır. Ve memJeketi
i&in iktisadi kabiliyctfoio 
tma11na yardım edecektir. 

Çocuk eıirreme kurumuna 
1• olmak bir in1anlak, yurt · 
ıllk ve nihayet Cumhuriyet 
rcadur. 

Çocuk esirgeDJ e 
Karama Genel merkezi 

• 

Ekmek 
beyhude 

• • 
ıçın 

telaş ----
-Baştarafı 1 nci sahifede -

fdlitfA slSIJ l19 21acl Tetrla 19&11 

borcu .. v~ v•.1 •f~,i~ir. •ıte lktıraına kur- logiliz sporcu· Rusyaya yat" ~ır 
ODUD IÇIDdır kı hakumet bu· r. ' 
gün ~ubab~.b topluyor, ha!- ban gitti ları Ankarada dım yolu 
kın yıyecegı kadarını verı-
yor. Verdiği miktar halkımı
zın ihtiyacından fazladır.Fa
kat ne fayda ki bono biz 
anlaauyoruz. Hatta aramızda 
bu ekmek mueleaini bir 
ticaret vas•taaı bile yapanlar 
vardır. 

Şehirlerden ~kmek alarak 
köylere götür&yor ve fazla 
fiatJa satıyoruz . halbuki o 
köylülerin de ekmeii vardır. 
Vardır amma onlara yapılan 
propagandaya kapılarak faz· 
la ve pahalı ekmek almağl 
peksimet yapmağı düıOamek
tedirler. 
Sonra haber aldığımıza göre 
biz fmncalarda da kabahat 
vard1r. Onların da un sat
mak suretile ibtikir 1aptık
ları ıöyleniyor. Bu da vstani 
bir ihanet oh11. 

Bu nazık zamanda hüki . 
meti idareaiue uymak, bükii· 
mete itimad etmek, onun 
tedbirlerini yerine getirmek 
lizımd11 ki o da zecri ıed· 
birlere mecbur olmaaın. 

Belediye reiıimizin de be
yanatından anlaşddığı Ozere 
memlekette ekmek ııkınrı11 
yoktur, hatta bugünden iti
baren fırıncılara verilen un 
miktarı arttırılmışbr. 

--o---
Dikili malluesindeki 
suistimal tahkikatı 

---o--
Dikili kazasının maliye 

vrzneaindeki suiistimal ehem· 

miyetle tetkik edilmektedir. 
Ba suiiıtimalin tahkikahna 

lzmirdeki mütebı1111 varidat 
kontrol memurlarından Bezmi 

Nüıhet Gaygoauzun memur 
edilerek gönderildiği haber 
alınmıotır. __ .. __ 

Yeni bir 
anlalaşma 

.... - ---o----
Vışington, (a.a)-Maliye 

aazm 8. Morgantav veriİ· 
leri11 mütclıabiliyd esası 

üzerinden alınması projesinin 
Brit nya ile a-öıüıülmekte 
olduğunu ıöyJemiştir. Bildir
ildiğine göre bu proje ile, 
Birleşik de,letlerdeki laa-iliz 
fabrikaları vergiden bağışıklı 
olacak, buca karşı da lagil
tere ve Kanıdıdaki Ameri
kan fabrikaları ayni bıi•ıık
hktan faydı l nacaıktır. Bu
nunla beraber 8 . Morıantav 
Amerikan maliye nazırh
ğıaın böyle bir projeyi tas · 
vip edip etmediğini söyle· 
mekteo kaçınmıştır. 

--o--
BerJia (a.a)-Alman hava

cıhğı levazım reiıi general 
tldet 17 ıon teıriade yeni 
bir ıilibın tecrübeıini ya
parken ağar yaralanmış ve 
hastaneye kald1rıhrken öl
müıtür. Führer vazife başında 
böyle feci bir kazaya kur
ban giden bu yükıek subay 
için milli cenaze töreni ya
pılmasını emretmiştir. Umumi 
harpte Udet 62 hava zaferi 
kazanmıştı. Ondan sonra da 
Alman havacılığının yeni ku
rulmasında büyü" hizmetleri 
olda. Hatırasını anmak için 
Fübrer 3 numaralı avcı filo· 
ıuna general Udet filosu 
adını vermiıtir. ---

Avrupaya 
Amerikan askeri 

UBIBGBklllil __ .. ___ 
Bren (a.a) - Basler Nah

rihten gazetesinin muhabiri 
Amerikan bitarafhk kaaunu · 

nun tadili üzerine Avrupa 
lutasıaa bir Amerikan ordu
su göaderilmeıi ihtimalinin 

Berlin ıiyaıi mahfillerinde 
şimdi hesaba katılmakta ol
duğunu bildirmektedir. 

Alman huiciye nazırhğı 

salibiyetli mahfilleri lzlan

daya 10 bin Amerikan as· 
keri göoderildiği h•kkında 

ı•rar etmektedir. Diğer ta
raftan şimdiye kadar ıimal 

lzlandada sivil olarak gez
mekte olan Amerikan m6te

h1111ıla11 arktık kendilerini 
üoifermalarile göıtermekte
dir. 

Alman hariciye nazırlığı 

yakında Beritanya adalarına 
Amerikan lutaluı gönderil-

mesını beklemektedir. Ayni 
Alman mahf illeriae göre bu 

tedbir Amerikanın talebi 
üzerioe alanr111şhr. 

---o---
Karşılıklı 
Ziyaretler 

-----
Ankara ( a.a ) - Alman 

basın heyet başkanı dtıa 
yanında büyük elçilik müı
teıarı orta elçi Kroll ve ba-
11n ataşesi Zaler olduğu hal
de matbuat amam müdürü 
Selim Sarperi makamında 
ziyaret etmiıtir. 

tJmum müdür bu ziyareti 
Ankara palas otelinde iade 
etmiştir. 

---o---
Ankara (a.a) - Pek ya

kında buraya gelecek olan 
lagiliz ıporcularıaın adedi 
18dir. Bunlar beı millete 
mensuptur. lagiliz takımile 

harbiye ve F enerb•bçe kar· 
ıılaşacaktır. Maçların 6ç8nü 
bay Maks birini de Tlrk 
hakemi idare edecektir. Ban
lar huduttan itibaren geçe
cekleri spor bö1gelerindeki 
sporcularımız tarafından kar
şılaşacaklardır. ilk baharda 
Ankaraya bir de atletizm 
takımı ielecektir. 

~-o--

Alman 
Gazetecilerine 
Ziyafet 

---o---
Aakara (a.a) - Matbuat 

umum müdürü Selim Sarper 
tarafından Alman matbuat 
ha yeti reiıi ile refakatindeki 
zatlar ıerefioe Arıkaupalas
ta bir akşam yemej'i •eril
miıtir. 

Yemekte refikalaıile bir
likte Almanya büyük elçiai 
Voa Papen ve elçilik erkinı 
hariciye umumi kitibi büy&k 
elçi Numan Menemenci•ilu 
hariciye vekileti erklnı ajanı 

umum müdiirü ve ıair bir 
çok davetliler bu1r bulun-
muşlardar. 

Yemek reç vakte kadar 
devam etmiştir. 

-----
Adana da 
Teberrüler ----
Adan• ( a.a ) - Adana 

halkının kahraman askerle
rimize kıthk hediye faaliyeti 
gün geçtikçe utmaktad11. 

Bugün de hamiyetli Adana
lılar tarafından yapılan te
berrüün 2570 lira olmuştur. 

----o---

ıtaıuanıara Göre 
Roma, (a a)-Itafyın umu

mi kararğibıaın tebliğ'i: Dan 
gece düşman tayyareleri 
birbirini takip eden:dalrılar 
halinde Napoli ıehrine hü
cum etmiılerdir. Hasar 
ehemniyetsizdir. Tahrip edi
len bir binada 28 kiti 6lmüı 
ve 40 kiti yaralanmaıhr. 

BINGAZlDE 
Sirenaikte Alman kartı 

koyma topları iki döşman 
tayya resi düşilr miiılerdir • 

--o--
•• Yeni Delhl, (a.a)-Ru•f 

ya muntazam ıurette malı•· 
me gonderilmeaini te.oi' 
edecek yeai bir yolua ~ 
simine çahıılmaktadır. . ~ 
yolan Bafuciıtandan reçoır 
ıuretiyle Hindiatandaa lr-:. 
gitmektedir. Bu yolan Is 
laaıhp kullanılmayac•t; 
anlamak mak11diyle ıho kt 
den mezkil r yoldan •• 
yata baılaaılmııtsr. 

---o--
Irak - JapoO, 

münasebeti et• 
kesildi ---

Londra (a.a) - Bağd•-: 
gelen bir telrrafta t• .... ,.. 
edildiğiae göre Irak b~1, 
metinin Japonya ite dır-, 
111atik müaasebatleriai IJ~ 
metine ıebep japo•1':1 
Bağdad elçiliğinde baıı ;;
ve.ikalarnı bul•nmuı ol 
ııdır. _., 

Bu vasikalar Japon •'9' 
iinin ltak aıilerile 111:, 
diplomatik mahiyette o I 
yan münasebetler itlalD• 
tij'ini göıtermiıtlr. ---
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'' \4, 
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~~ 
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' Tojonuo ~: 
·ı· Sözleri ~.tt~ 

Berlin (a.•) - jıpoO b'f '- (aj 

vekili general Tojonua d~ >t~ıaa 
kü beyanatı Berlinde blJf' ·~,,) 
bir ehemmiyetle karııl••-:rr 1'tıt. 
hr. Beyanatta tebuBı ett 11 ~ 
yor ki, mihverin ortaiı ı'" b 
iıteklerinde tamamiyle b.;,. t, a 
dır. jıponyanın mibyer •1 

;' 'tı 
aetiade gösterdiği aol• tsf• ~ ~t 
memnuniyet uyandır111•f w ~, 

~ ... ~ 
Londrada iae ateıe yal ol• 'il 
Jarak Japonya blof yapıb1 ~ 
denmektedir. ~ b 

- ? fl 
lzmir yaballel 
Askerlik 
Şubesinden: , 

k' d• 337 ve daha evvel 1 b( 
ğumlular eratından mub• il' 
re, tank, topçu, ve ıair•..,,
ayrıldığı sınıfı her ne ol ~· 
olsun ıimdiye kadar ıou•; 
zaf hiımeti içia se•k• 941 
memiı olanlar 2t-11"1b" 
cuma gilnüae kadar t 0 ,t· 
mize müracaatları me•f~d' ,_ 
)eri icabıdır. Aksi takd• ,t' i ~ 
gelmiyenler pek aiır •";ıt' ~ 
te cezalandırslacakları , ı! 
olunnr. ~ 11 

oıyan20 bilet1erinizi ( Saıdıt ) Kl•••lnden alnuz.. Çorakkapı Polis Merkezi 
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